باسمه تعالی
بحثی تحلیلی -تاریخی از عالمه طباطبائی
پیرامون سیر تطور تفکر اسالمی جهت درک ضرورت و اهمیت بازگشت امت اسالمی به قرآن
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نظرى اجمالى و كوتاه در تاريخ تفكر اسالمى مى اندازيم تا ببينيم امت اسالم با همهه اتالالىهى كهه در ئواوهم و مه اه
آن هست چه ئريقهاى را در تفكر سلوك كردند ،الباله قبال اين نكاله را تائرنشهان مهى سهازيم كهه مها در ايهن بههح بهه ه
بودن يا بائل بودن اين م اه نمى پردازيم ،تنها عوارض و تهولى را كهه در منقه قهرآن را داده از نظهر ن رانهده مواىقهت
و مخالفت آن را اثبات نموده و تهكيم مى كنيم ،الى در اين بهح ك ارى به اىالخارهايى كه مهواىقين كهرده و عه رهايى كهه
مخالفين آورده اند نداريم ،نه به ريشه آن رىها كارى داريم و نه به شهاا و برنههاي  ،چهون پهرداتالن بهه آن رىهها ئريقهه
ديگرى است از بهح ،ال چه اينكه م هبى باشد يا نباشد.
 .1وضع علمى مسلمانان در عهد رسول اللَّه

مردم در عهد رسول تدا

(منظورمان ايام اقامت آن جناب در مدينه است) جديهد العههد بها تعهاليم اسهالمى بودنهد ،و

الشان در تدوين علوم و صناعات شبيه تر بهه هال انسهانهاى قهديمى بهود كهه بها دهنهى سهاده و هيهر ىنهى بهه به ههاى علمهى
مى پرداتالند ،الباله با همه عنايالى كه به تهصيل و تهرير ع لم داشالند ،و ل ا در آهاز اولين قدمى كهه برداشهالند فهر قهرآن و
قراوت آن و سپس فر ا اديح بود ،يعنى سخنانى كه از رسول تدا

و با يه

واسهقه از آن جنهاب مهىشهنيدند فهر

مى كردند ،و از فر براى ديگران نقل مى نمودند ،چهون (بهه جهف اىهرادى كهه اى بسها از عهدد انگشهالان ت هاوز نمهىكردنهد)
كسى نوشالن را نمى دانست ،قدم دومى كه در مسير علم برداشالند مخالصهر منهااراتى در تصهول علهم كهالم بهود ،كهه يها در
بين تود داشالند و يا با بعضى از هير مسلمانان و صا بان م اه بيگانه  -مخصوصا يهوديان و مسهيهيان ،چهون قبهاولى از ايهن
دو ملت در شبه جفيره عربسالان و در بشه و شام مى زيسالند ،از همين جا بود كه علهم كهالم پيهدا شهد ،اشهاليال ديگهرى كهه
مسلمانان داشالند نقل و روايت اشعار بود كه تود ي
كالاب م يدش الى ي

سنت قديمى عهرب بهود ،ولهى اسهالم اهالمهامى بهه امهر آن نكهرد و در

كلمه شعر و شعرا را نسالود سنت رسول تدا (ل) نيف پر و بالى به آن نداد.

 .2وضع علمى مسلمانان پس از رحلت رسول اکرم

اين وضع بود تا وقالى كه رسول تدا (ل) ر لت نمود ،و مساله تالىت جريانى بهه تهود نرىهت كهه معهرو ،اسهت ،و
اتالال ،ناشى از مساله تالىت بابى به ابواب علم كالم اىفود ،و يكى ديگر از مساول علهم كهالم شهد كهه دانشهمندان اسهالمى
را به تود مشيول كرد...

 .1الميفان ىی تفسيرالقرآن ،ج ،5ل283- 271
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و چون آوازه اسالم بلند شد و قلمرو آن در اثر ىالو هات عظيمهى كهه در عههد وى را داد ،نسهالرش ياىهت .مسهلمانان از
تعم در مساول علمى و روابط علوم و ترقى در مهدارج آن بهاز ماندنهد ،هال يها بهدين جههت بهود و يها بهراى اينكهه تهود را
نيازمند به توسعه علم و بسط مساول علمى نمى دانسالند ،چون در آن روزناران علم چيفى نبهود كهه ىضهيلت و اهميهال

بهراى

بشر معلوم شده باشد ،و به همان مقدار براى انسان مهسوس بود كه آثار آن را ديده باشهند ،و معلهوم اسهت كهه علمهى كهه اثهر
مهسوسى براى بشر آن روز داشاله همان صنعت بوده ،امالى آن را در امالى ديگر مىديده و مىشناتاله.
از سوى ديگر با ىالو ات پى در پى و پر اهميالى كه نصي عرب نرديد آن هريفههاى جاهالنهه عهرب كهه در اثهر تربيهت
اسالمى ىروك

شده بود ،بار ديگر سر به ئييان كشيد ،هرورهها و نخهوت هها بهار ديگهر سركشهى آههاز كهرد و در نالي هه بهه

تدريج و آرام آرام رو ي ه امالهاى مسالكبر و اسالعمارنر را به تود نرىالنهد ...و معلهوم اسهت كهه نفسهيات آن چنهانى در سهير
علمى و مخصوصا در تعليمات قرآنى اثر ن اشت .و آن مقدار معارىى كه از دين داشهالند و سهير علمهى تها آن هدى كهه در
ساب پي

رىاله بود مالوقم شد ،يعنى اشالياالت علميشان منهصر در قراوت قه رآن بهود ،قراوالهى منسهوب بهه زيهد بهن ثابهت و

قراوالى منسوب به ابى و ابن مسعود و هير آنان بود.
 . 3علم حدیث در دوران صحابه و تابعین

و اما ديح در آن زمان به نهو چشمگيرى رواج ياىت و نقل و ضبط ا اديهح بسهيار شهد ،بهه هدى كهه عمهر بعضهى از
صهابه را از نقل ديح نهى كرد ،زيرا او زياده از د ديح نفاله بود ،از سهوى ديگهر عهده اى از اههل كالهاب بهه اسهالم در
آمدند و مهدثين كه كارشان نقل ديح بود
مقال

بسيارى از آنان در باره اتبار كالابهايشهان و داسهالانهاى انبيايشهان و امالهايشهان را شهنيدند و شهنيدهههاى تهود را بها

آنچه از ا اديح كه از رسول تدا (ل) شنيده و فر كرده بودند مخلوط نمهوده ،و جعهل ا اديهح دروههين و دسهالبرد در
ا اديح صهيح را شروع كردند كه امروز در ميهان ا هادي ى كهه از ئهرا صههابه و راويهان صهدر اول از رسهول تهدا (ل)
نقل شده مقدار بسيار زيادى از اين كلمات دروهين و بريده بريده ياىت مى شهود كهه قهرآن كهريم بهه اهاهر الفهاا

آنهها را

دىع مى كند و عمده سببى كه باعح اين دسالبردها شد چند امر بود.
اول ا الرام بسيار زيادى بهود كهه مهردم بهراى همنشهينى رسهول تهدا (ل) و بهراى فهر هديح معالقهد بودنهد ،و الهى
اىرادى را هم كه رسول تدا (ل) را نديده بودند و تنها از اصهاب آن جناب ا ادي ى نقل مى كردنهد مفيالهى بهر سهاير مهردم
قاول بودند ،و آنان را تعظيم مى كردند ،و همين جهت باعح شد كه هر كسهى  -چهه اليه و چهه نهاالي  -بهراى اينكهه در بهين
جامعه سر و نردنى از سايرين بلندتر داشاله باشهد ،بهه نقهل هديح پرداتالهه و تهود را مههدى و راوى قلمهداد كنهد ،الهى
كسانى هم كه يهودى بودنشان يا نصرانى بودنشان مسلم بود با اين ال بهه صهر ،اينكهه هديح نقهل مهىكهرد در جامعهه آن
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روز جا مىاىالاد و مهالرم مى شد ،و قهرا براى اينكه اين مهدى از آن ديگرى جلو بفند و مهالرم تهر شهود ههر چهه از دههان
در مىآمد به عنوان ديح مىنفت.
عامل دوم جعل ديح ،رل شديد ى بود كه اين اىراد در فر ديح داشالند همين رل در فهر هديح و نقهل
آن نمى ن اشت كه در باره درسالى و نادرسهالى هديح و تهدبر در معنهاى آن و مخصوصها عرضهه كهردن آن بهر كالهاب تهدا
دقت كنند ،با اينكه قرآن كريم اصل دين بود و ساتالمان دين بر اين پايه و اصهل نههاده شهده بهود ،ىهروع ديهن از ايهن اصهل
ريشه مى نرىت ،رسول تدا (ل) هم بقورى كه در نقل معالبر آمده سفارش اكيد كرده بهود كهه ههر سهخنى را از ههر كسهى
نپ يرند ،بلكه شنيده هاى تود را بر قرآن كريم عرضه كنند ،در صورتى كه مخهالم قهرآن بهود رههاي

كننهد ،و در هديح

معالبر ىرموده بود ":سالك ر على القاله" بفودى ديح تراشان عليه من زياد مى شوند و ا ادي ى ديگر از اين قبيل.
همين معنا ىرصالى شد براى اينكه ا اديهح جعلهى و دروهينهى در مهورد صهفات تهدا و اسهماا و اىعهال او و نيهف در بهاره
ليفشهايى كه به انبياى نرامى نسهبت داده شهده ،و اعمهال زشهت كهه بهه رسهول تهدا (ل) نسهبت داده شهده و آن جنهاب را
مشوه جلوه داده ،و در باره تراىاتى در تلقهت و اي هاد و داسهالانهاى دروهينهى از امالههاى ن شهاله و در بهاره تهريهم شهدن
قرآن و مساول ديگرى از اين قبيل در دست و دهنها بگردد ،ا ادي ى كه دست كمى از تراىات تورات و ان يل ندارد.
نالي ه اين وضع آن شد كه تقدم و ع مل در بين قرآن و ديح تقسيم شهود ،يعنهى تقهدم و ا الهرام صهورى از آن قهرآن و
ات و عمل از آن ديح شود ،و در اندك مدتى قرآن از يح عمل مالروك نردد ،و ايهن سهيره نكوهيهده يعنهى مسهامهه
در عرضه ديح بر قرآن ،هم چنان در بين امت اسالمرار ياىت و تا به امروز نيف عمالً اسالمرار ياىاله ،ههر چنهد كهه امهت آن را
به زبان انكار نموده و ناپسهند مهى دانهد ،قهرآن كهريم نيهف از آن پيشهگويى كهرده و ىرمهوده كهه رسهول تهدا (ل) در قيامهت
تواهد نفت پروردنارا امت من قرآن را مالروك ن اشالند ،اال عده اى قليل كه در هر عصرى از اين انهرا ،دور ماندند.
و همين مسامهه و سهل انگارى عينا يكى از اسبابى بود كه باعح شد بسهيارى از تراىهات قهومى و قبيلههاى كهه ههر قهومى
در قديم به آن معالقد بودند بعد از مسلمان شدن

نيف به عنوان ي

اعالقهاد دينهى بهاقى بمانهد ،آرى م هل معهرو ،مهىنويهد":

الداا ي ر الداا" درد ،دردى ديگر مىزايد.
عامل سوم در جعل ا اديح ماجرايى بود كه بعد از ر لت رسول تهدا (ل) در مسهاله تالىهت پهي

آمهد و آراى عامهه

مسلمين در باره اهل بيت آن جناب مخاللم نرديد ،عده اى ئب دسالور رسول تدا (ل) بهه آن ضهرات تمسه

جسهاله ،و

به آنان عش ورزيدند ،جمعى ديگر از آن ضرات روى نردانيده و اعالنايى بهه امهر آنهان و مكانالشهان بهه علهم قهرآن نكردنهد
و براى آناهى و يادنيرى علم قرآن به هير آن ضرات مراجعهه نمودنهد ،جمعهى ديگهر بها آن ضهرات دشهمنى نمهوده ،بها
جعل ا ادي ى دروهين به آنان بدنويى كردند ،با اينكهه رسهول تهدا (ل) در مهواقفى و كلمهاتى كهه ا هدى از مسهلمانان در
صهت آنها و در داللت آنها ترديد نكرده ،سفارش ىرموده بود كه علم دين را از اهل بيت او بگيرنهد ،و چيهفى بهه اههل بيهت
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او نياموزند ،و اينكه اهل بيت آن جناب از همه امت به كالاب تدا آناه ترند ،و نيف بهه امهت ىرمهود كهه اههل بيهال

هرنهف در

تفسير قرآن تقا نمى كنند و در ىهم قرآن دچار اشالباه نمىشوند و در ديح معرو ،به ثقلين كهه بقهور تهواتر نقهل شهده ،و
ا دى در آن ترديد نكرده ،و ىرمود :من از ميان شما مىروم و به جاى تود دو چيف بهس نرانمايهه مهىنه ارم ،يكهى كالهاب
تدا و ديگر عالرتم را ،و اين دو ،تا ابد با همند و از يكدنر جدا نخواهند شد ،تا بهر له

هوض كهوثر بهر مهن در آينهد( ،تها

آتر ديح) و در بعضى از ئرا همين ديح آمده كه سپس ىرموده :چيفى بهه اههل بيهت مهن نياموزيهد كهه آنهان اعلهم از
شمايند ،و نيف در دي ى مسالفيض كه بسيار نقل شده ىرموده ":هر كهس قهرآن را بهه رخى تهود تفسهير كنهد  -بايهد كهه جهاى
تود را آماده در دوزا بداند" ،كه بهح آن در ساب يعنى در جلد سوم اين كالاب در بهحهاى مهكم و مالشابه ن شت.
 .4اعراض از اهل بیت (ع) بزرگترین شکاف در نظام تفکر اسالمى

و اين اعراض از اهل بيت (ع) بفرنالرين شهكاىى بهود كهه در نظهام تفكهر اسهالمى پديهد آمهد و باعهح شهد علهم قهرآن و
ئريقه تفكرى كه قرآن به سوى آن مىتواند در بين مسلمانان مالروك و ىرامهوش شهود ،شهاهد بسهيار روشهن آن ايهن اسهت
كه در جوامع ديح كمالر به ا ادي ى بر مهى تهوريم كهه از امامهان اههل بيهت روايهت شهده باشهد ،آرى انهر شهما تواننهده
مهالرم از ي

سو مقام و منفلالى كه اهل ديح در زمان تلفا داشالند ،و رل و ولعى كه مردم در اته و شهنيدن هديح

از تود نشان مى دادند در نظر بگيرى ،و از سوى ديگر در بهين دههها ههفار هدي ى كهه در جوامهع هديح نهرد آورى شهده
ا اديح منقوله از على و سن و سين در ابواب مخاللم معار ،دين و مخصوصها در تفسهير نقهل شهده بشهمارى آن وقهت
دي ى از اهل بيهت نقهل نكردنهد و چهرا تهابعين يعنهى ئبقهه

انگشت يرت به دندان تواهى نفيد و چرا ص هابه الى ي

دوم مسلمين رواياتى كه از آن ضرات نقل كردهاند از صد ت اوز نمى كند و چرا سن بن علهى (بها اينكهه تليفهه اهاهرى
نيف بود) ا ادي

به ده عدد نمى رسد و چرا از سين بن على الى يه

هديح ديهده نمهىشهود بها اينكهه بعضهىهها تنهها

روايات وارده در تصول تفسير را آمار نرىالهه انهد بهه هفهده ههفار بهال ،شهده ،كهه تنهها جمههور آنهها را نقهل كهردهانهد ،كهه
سيوئى آنها را در كالاب اتقان

آورده و نفاله اين عهدد روايهاتى اسهت كهه در تفسهير ترجمهان القهرآن

كهه الهدر المن هور

تالصه آن است آورده و روا يات وارده در ابواب ىقه نيف همين نسهبت را دارد ،و بعضهى از آمهارنران از ايهن قبيهل ا اديهح
تنها به دو ديح برتورده اند كه در ابواب مخاللم ىقه از سين (ع) روايت شده ،و چرا بايد چنين باشد
آيا علالى جف اين مى تواند داشاله باشد كه مردم از اهل بيت دورى كردند ،و از ديح آنهان اعهراض نمودنهد و يها انهر از
آنان ديح نرىالند و بسيار هم نرىالند ليكن در دولت اموى به تائر دشمنى كه امويان با اههل بيهت داشهالند آن ا اديهح از
بين رىت و به ىراموشى سپرده شد ...اين

كشى هايى كه امت اسالم و يا كومت امهوى در بهاره علهى (ع) نمودنهد كهار را

بدان جا كشانيد كه نه تنها تمامى ا اديح آن جناب مورد اعراض واقع شهد ،بلكهه بعضهىهها الهى نههج البالههه را نيهف انكهار
كردند ،كه كالم آن جناب باشد ،آرى تقبه هاى برجساله و هراى نهج البالهه مورد سؤال و ترديد قهرار نرىهت ،ولهى تقبهه
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بالراا زياد بن ابيه و اشعارى كه يفيد در باره شراب سروده جاى هيچ اتالالىى نبود و الهى دو نفهر ههم در بهاره آنهها اتهالال،
نكردند.
 .5دستور اهل بیت

عرضه احادیث بر قرآن اما...؟!

اهل بيت پييمبر هم چنان مظلوم و مقهور بودند ،و ا ادي شان مالروك بود ،تا آنكهه امهام بهاقر و امهام صهادا (ع) در يه
برهه اى از زمان يعنى در دوره ان القال كومت از بنى اميه به بنى العباس قيهام نمهوده آنچهه از ا اديهح پهدران بفرنوارشهان بهه
دست ىراموشى سپرده شده بود براى مردم بيان كردند و آنچهه از معهار ،اسهالم كهه منهدرس نشهاله اثهرى از آن نمانهده بهود
براى مردم بيان كردند .اما مع االسم ا ادي ى كه آن دو بفرنوار و سهاير ا مامهان از پهدران تهود نقهل نمهوده در اتاليهار امهت
اسالم نهادنهد ،نيهف از دسيسهه و دسهالبرد سهالم نمانهد ،همهانقور كهه در كلمهات رسهول تهدا (ل) دسهت بردنهد ،كلمهات آن
ضرات نيف مورد دسالبرد قهرار نرىهت ،بهه شههادت اينكهه تهود آن دو بفرنهوار بهه ايهن معنها تصهريح نمهوده ،چنهد نفهر از
وضاعين و ديح تراشان را براى مردم نام بردند ،مانند مييرة بن سعيد ،و ابن ابهى الخقهاب ،و  ...و بعضهى ديگهر از اومهه (ع)
بسيارى از رواياتى كه از رسول تدا (ل) و از تود ايشهان در دسهت و دههن هها اىالهاده بهود انكهار نمهوده و بهه شهيعيان تهود
دسالور ىرمودند هر دي ى كه از ما براى شما نقل مى شود بر قرآن عرضه كنيد ،آنچه مواىه بها قهرآن اسهت بگيريهد ،و آنچهه
مخالم است رها كنيد .اما مردم مگر اىرادى انگشت شمار به اين دسالور عمل ننمودند ،و مخصوصها بهه روايهاتى كهه در هيهر
مورد مساول ىقهى بود بدون عرضه آنها بر قرآن پ يرىالند ،و رىالهار عامهه مهردم شهيعه در قبهول هه ر سهخنى كهه جنبهه هديح
داشت رىالار عامه مردم سنى در مورد ا اديح نبوى بود.
 . 6حدیث گرایی افراطی عامل مهجوریت قرآن در شیعه

و الى عامه شيعه در اين امر آن چنان اىراط كردند كه جمعهى قاوهل شهدند بهه اينكهه اهواهر قهرآن
كالابهايى ديگر از قبيل مصباح الشريعه و ىقه الرضا و جهامع االتبهار

هت نيسهت ،ولهى

هت اسهت ،و اىهراط را از ايهن هد نيهف ن رانهده بهه

جايى رساندند كه نفالند :ديح هر چند كه مخالم صريح قرآن باشد مى تواند قرآن را تفسهير كنهد ،و ايهن هر ،نظيهر و
هم سنگ سخنى است كه بيشالر اهل سنت نفاله اند ،و آن اين است كه ديح اصال مى توانهد قهرآن را نسهخ كنهد ،و بهه نظهر
مىرسد قضاوتى كه دانشمندان در باره رىالار امت اسالم كرده اند قضاوت درسالى باشهد ،آنهها نفالهه انهد :اههل سهنت كالهاب را
نرىالند و عالرت را رها كردند و سر ان ام كارشهان بهدان ا كشهيده شهد كهه كالهاب ههم از دسالشهان رىهت ،و شهيعه عالهرت را
نرىاله كالاب را رها كردن د ،و سر ان ام كارشان بدين ا كشيده شد كه عالرت هم از دسالشان رىهت ،پهس مهى تهوان نفهت كهه
امت اسالم بر تال ،دسالور صهريح رسهول تهدا (ل) كهه ىرمهوده ":انهى تهارك ىهيكم ال قلهين  ،"...ههم قهرآن را از دسهت
دادند ،و هم عالرت را ،هم كالاب را و هم سنت را.
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 . 7حدیث گرایی افراطی عامل خالی شدن حوزه ها از قرآن آموزی

اين راهى كه امت در مورد ديح پي

نرىت يكى از عواملى است كه در ققع رابقهه علهوم اسهالمى يعنهى علهوم دينهى

و ادبى از قرآن كريم اثرى به سفا داشت ،با اينكه همه آن علوم به منفله شاا و برنها و ميوهههاى درتهت ئيبهه قهرآن و ديهن
بود ،درتالى كه اصل

ثابت و ىرع

در آسمان است و به ادن پروردنارش ميهوهاش را در ههر آنهى مهىدههد ،چهون انهر در

باره اين علوم دقت به ترج دهى تواهى ديد كه ئورى تنظهيم شهده كهه پيهدا اسهت نهويى ههيچ ا اليهاجى بهه قهرآن نهدارد،
الى ممكن است ي

مهصل همه آن علوم را ىرا بگيرد مالخصص در صر ،و نهو بيان و ليت و هديح و رجهال و درايهه

و ىقه و اصول بشود ،و همه اين درسها را تا آتر بخواند و قهرمان اين علوم نيف نردد ،و الى بهه پايهه اجالههاد نيهف برسهد ،ولهى
قرآن را آن ئور كه بايد نالواند قراوت كند ،و يا به عبارتى اصال دست به هيچ قرآنى نهفده باشهد ،پهس معلهوم مهىشهود از ايهن
د يدناه هيچ رابقه اى ميان آن علهوم و ميهان قهرآن نيسهت و در قيقهت مهردم در بهاره قهرآن بهه جهف قراوهت ههيچ وايفههاى
ندارند ،و العياد باللَّه قرآن ارزشى جف توانهدن و يها آويهفان كهردن بهه نهردن نهوزاد  -تها از هوادى نهانوار مهفهوا بمانهد -
ندارد ،پس شما تواننده عفيف انر از اين قسم م سلمانان هسالى عبرت بگير و در رىالهارت بها قهرآن ت ديهد نظهر كهن ،هال بهر
سر سخن آمده و مىنوويم.
 .8علم کالم در زمان خلفاء

بهح در باره قرآن كريم و در باره ديح در زمهان عمهر آن سرن شهالى را داشهت كهه شهنيديد ،و امها در عههد تالىهت
عمر دامنه علم كالم رو به وسعت نهاد ،و علال

اين بود كه در اثر ىالو ات بسيار وسيعى كه نصهي

امهت اسهالم شهد قلمهرو

سرزمين اسالم نسالرش ياىاله و بالقبع اتالالط مسلمانان با هير مسلمانان و صا بان آوينهها و مه اه ديگهر ،بيشهالر شهد و در
بين آنان علمايى و ا بارى و اسقمهايى و بقري هايى اههل بههح بودنهد كهه مهىتواسهالند در بهاره اديهان و مه اه بههح
كنند ،در نالي ه به هاى كالمى اوج نرىت ،ولى در آن ايام اين به ها تدوين نشد ،چون مىبينهيم در كاله رجهال علمهايى از
ىن كالم كه شرح الشان آمده ،همه بعد از اين عصر و تاريخ بودهاند.
تا آنكه دوره تالىت ع مان رسيد ،و ع مهان بها آن همهه سهر و صهدا يى كهه علهيه
كردند هيچ كارى از پي
منهصر در ي

بپها شهد ،و شورشهى كهه مهردم بهر او

نبرد و تنها توىيقى كه ياىت اين بود كه قرآنهاى مالعددى كه بهين مهردم بهود جمهع آورى نمهوده و

نسخه كرد .و امر به همين منوال بود تا زمان تالىت على (ع) رسهيد ،تمهام ايهام تالىهت آن ضهرت نيهف بهه

اصالح مفاسد دوره هاى قبلى و به ل اتالالىات داتلى و به اداره جنگهاى پى در پى و ناشى از آن اتالالىها سپرى شد.
چيفى كه هست آن جناب با همه آن نرىالاريها توانست كليات علم نههو را تهدوين نمهوده و بهه يكهى از صههابهاش بنهام
ابو االسود دوولى دسالور دهد تمامى جفويات قواعد ن هو را نرد آورد ،و ديگهر در سهاير علهوم نالوانسهت قهدمى بهر دارد ،جهف
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اينكه تقبه ها و ا ادي ى براى مردم القاا كرد كه در آنها مواد اوليه معهار ،دينهى و اسهرار نفهيس قرآنهى بقهور جهامع نهفالهه
بود ،الباله به هايى كالمى نيف داشاله كه در جوامع ديح ضبط شده.
 . 9دوران معاویه

در تصو ل قرآن و ديح امر به همان منوال بود تا دوران سلقنت بنى اميه سهپرى شهد ،و عباسهىهها روى كهار آمدنهد،
و تالصه تا اواول قرن چهارم از ه رت كهه تقريبها آتهر دوران زنهدنى اومهه اثنهى عشهر شهيعه بهود ادثهه مهمهى در ئريه
بهح از قرآن و ديح را نهداد ،هيهر از آن رىالهارى كهه معاويهه در تهاموش كهردن نهور اههل بيهت (ع) و مههو آثهار آنهان
داشت و به اين منظور دسالور داد اىرادى (بيشمار در م مت اهل بيت و ىضاول تود او و همدسهالان ) ا هادي ى جعهل كننهد،
ادثه ديگر اينكه در اين عهد كومت دينى به سلقنت اسالبدادى و سنت اسالمى به سهيقره امپرائهورى مبهدل شهد ،ادثهه
سوم اين بود كه در عهد كومت عمر بن عبد العفيف و از نا يهه وى دسهالور صهادر شهد كهه ا اديهح در م موعههاى نوشهاله
شود و اين اولين بارى است كه ا اديهح نوشهاله مهى شهود ،چهون تها آن روز ا اديهح بهه روى كاهه نيامهده بهود ،و تنهها در
اىظه اشخال ضبط مىشد.
و در اين برهه از زمان ،ادبيات زبان عهرب بهه منالههى درجهه رواجه

رسهيد كهه آههاز آن در زمهان معاويهه بهود ،چهون او

بسيار اصرار داشت كه شعر را ترويج كند ،بعد از او ساير پادشاهان اموى و عباسى نيهف ايهن روش را دنبهال كردنهد و تهرويج
شعر تا به آن ا رسيد كه در برابر ي

شعر زيبا و يا ي

نكاله ادبى ،صدها هفار دينار جاوفه مىدادند...

نفود شعر و ادب در م المع علمى مسلمانان به دى رسيد كه بسيارى از علما در مسهاول عقلهى و يها بههحههاى علمهى بهه
شعر ي

شاعر تم ل مى جسالند و آن ناه هر كمى كه مىتواسالند مىكردند...

 .10پیدایش دو مسلك کالمى متفاوت ":معتزله" و" اشاعره"

در همين ايام بود كه بهح هاى كالمى نيهف رواج ياىهت ،و در بهاره آن كالابهها و رسهالههها نوشهاله شهد ،و چيهفى از تهاريخ
پيداي

آن نگ شاله بود كه دانشمندان علم كالم به دو نروه يعنى ىرقه اشاعره و ىرقه معالفله تقسيم شدند...

 .11راه یافتن علوم قدیمیان در میان مسلمین و علل جبهه گیرى علماى اسالم در برابر افکار جدید

در همين اوان بود كه علوم قديميان يعنى منق  ،و رياضيات ،ئبيعيهات ،الهيهات ،ئه  ،و كمهت عملهى بهه زبهان عربهى
ترجمه شد ،و در عرب شايع نرديد ،و اين انالقهال يه
عباسيان به د كمال ر سيد ،صدها كالاب از كال

قسهمت از آن در عههد امويهان صهورت نرىالهه بهود و در اواوهل عههد

يونانى و رومى و هندى و ىارسهى و سهريانى بهه عربهى ترجمهه شهد و مهردم

به تواندن و ىرانيرى آن علوم روى آورده ،چيفى نگ شت كه تود صا

نظر شدند و كالابها و رسالههها بهه رشهاله تهريهر

در آوردند و اين باعح تشم علما شد ،مخصوصها وقالهى مهىديدنهد كهه ملههدان يع نهى دههرى مسهلكها و ئبيعهى مه هبان و
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پيروان مانى و ملل ديگر دست به دست هم داده به جنگ با اسالم برتاساله انهد و نيهف مسهاول مسهلم و ضهرورى ديهن را انكهار
مى كنند ،تشمشان بيشالر نرديد ،از اين بدتر آنكه مى ديدند تهود مسهلمانان ىيلسهو ،نمها ،شهروع كردنهد بهه عيه نهويى و
جويى به اصول اسالم و معالم ئهاهره شهرع( ،و معلهوم اسهت

ترده نيرى ا ز معار ،دين و از اىكار مالدينين و اهانت و عي
كه هيچ دردى جانكاه تر از جهل نيست).

از جمله امورى كه تشم علماى اسالم را بيشالر مى كهرد ايهن بهود كهه مهىشهنيدند در پهاره اى مسهاول دينهى كهه ارتبهاط و
ابالنايى با مسلميات ع لم هيات و ئبيعيات دارد ئب آن نظريههاى مسلم در ايهن علهوم كهم مهى كردنهد ،و مسهاله را بها اينكهه
برهانى نبود بلكه جدلى و از مسلمات بود ،شهكل برههان مهى دادنهد و دههرى مه هبان و ام هال آنهان كهه در آن روزهها تهود را
ىيلسو ،جا زده بودند امهور ديگهر از ابائيهل تهود را بهه ايهن مسهاول مهى اىفودنهد ،نظيهر مسهاله تناسهخ و مههال بهودن معهاد،
مخصوصا معاد جسمانى ،و با اينگونه مساول و مسهاول قبلهى اسهالم و اهواهر ديهن را مهى كوبيدنهد ،و چهه بسها بعضهى از آنهان
نفاله باشند كه دين عبارت است از م موعهه اى از چنهد وايفهه تقليهدى و بهدون دليهل كهه انبيها آنهها را بهه منظهور تربيهت و
تكميل عقول سادهلو ان آورده اند ،و اما اىراد تهصيل كرده و به اصهقالح ىيلسهو ،كهه كارشهان كنكهاش و بررسهى علهوم
قيقى است ا الياجى به اين مساول تقليدى ندارند ،و با اينكهه تهود صها بان نظريهه هسهالند و در ئريه اسهالدالل ابالكهاراتى
دارنهد ،چهه اجهت بهه آوردهههاى انبيهها دار نهد .و ايهن ههرور كفرآلودشهان ىقههها و مالكلمهين را وادار كهرد تها در برابهر ايههن
ىيلسو،نماها جبههنيرى نموده ،به هر وسيله اى كه برايشان ممكن بود آنهان را سهركوب و رشهالههايشهان را پنبهه كننهد يها بهه
وسيله اسالدالل و مهاجه رو در رو و يا شوراندن مهردم عليهه آنهان و يها بيهفارى جسهال ن از ايشهان و تكفيهر كردنشهان بها آنهان
مقابله نمايند تا در آتر در زمان مالوكل عباسى توانسهالند سهورت و تنهدى آنهان را شكسهاله ،جمعشهان را مالفهرا و كالبشهان را
نابود كنند ،و چيفى نمانده بود كه ىالسفه نيف به آت

آنان سوتاله به كلى منقرض شهوند تها آنكهه معلهم دوم ابهو نصهر ىهارابى

ك ه به سال سيصد و سى و نه در ن شاله و بعد از او ابو على سينا شيخ الرويس سين بن عبهد اللَّهه بهن سهينا كهه بهه سهال چههار
صد و بيست و هشت در ن شاله و هير اين دو از ىالسفه بنام چون ابهى علهى ابهن مسهكويه و ابهن رشهد اندلسهى و هيهر آن دو،
بار ديگر به ىلسفه آبرويى دادند ،و از ان قراض آن جلونيرى كردند و از آن به بعهد نيهف سرنوشهالى ماننهد سهاب داشهت ،زمهانى
بازارش كساد مى شد و كمالر اىرادى به تعلم و ياد نيرى آن مىپرداتالند ،و زمانى ديگر رون مىنرىت...
 .12مکتب تصوف

در همين روزنار بود كه مكالبى ديگر در بهين مسهلمانان تودنمهايى كهرد ،و آن مكاله

تصهو ،بهود ،كهه البالهه ريشهه در

عهد تلفا داشت ،الباله نه به عنوان تصو ،،بلكه به عنهوان زههد نرايهى ،ولهى در اواوهل بنهى العبهاس بها پيهدا شهدن رجهالى از
مالصوىه چون با يفيد بسقامى و جنيد و شبلى و معرو ،كرتى و هير ايشان رسما به عنوان ي
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مكال ااهر نرديد.

 . 1- 12معتقدات این مکتب

پيروان اين مكال

معالقدند كه راه به سوى كمال انسانى و دست يابى بر قهاو معهار ،منهصهر در ايهن اسهت كهه آدمهى

به ئريقت روى آورد ،و ئريقت (در مقابل شريعت) عبهارت اسهت از نهوعى رياضهت كشهيدن در تهمهل شهريعت كهه انهر
كسى از اين راه سير كند ،به قيقت دست مى يابد ،و بفرنان اين مكال
كردهاند به على بن ابى ئال

چه شهيعيان و چهه سهنيان سهند ئريقهت را منسهوب

(ع).و چون اين ئاوفهه ادعهاى كرامالهها مهى كردنهد ،و در بهاره امهورى سهخن مهىنفالنهد كهه بها

اواهر دين ضديت داشت ،و عقل هم آنها را نمىپ يرىت ،ل ا بهراى توجيهه ادعاههاى تهود مهىنفالنهد اينهها همهه صههيح و
درست است ،چيفى كه هست ىهم اهل ااهر (كه منظورشان اىراد مالدين به ا كام دين اسهت) عهاجف از درك آنهها اسهت و
شنيدن آن بر نوش ىقها و مردم عوام از مسلمانان سنگين است و به همين جههت اسهت كهه آن مقاله را انكهار مهىكننهد و
در برابر صوىيه جبهه نيرى نموده از آنان بيفارى جساله و تكفيرشان مى كنند ،و بسا شده كهه صهوىيان بهه همهين جهرم نرىالهار
بس و شالا و يا قالل و چوبه دار و يا ئرد تبعيد شده اند و همه اينها به تائر بهى پروايهى آنهان در ااههار مقهالبى اسهت كهه
آن را اسرار شريعت مىنامند ،و انر دعوى آنان درست باشد يعنى آنچهه آنهان مهىنوينهد ميهف ديه ن و له

قيقهت بهوده و

اواهر دينى بهه منفلهه پوسهاله رويهى آن باشهد و نيهف انهر ااههار و علنهى كهردن آن ميهف و دور ريخهالن پوسهاله روى آن كهار
صهيهى بود توب بود آورنده شرع ،تودش اين كار را مى كرد و مانند اين صوىيان به همه مهردم اعهالم مهىنمودنهد تها همهه
مردم به پوساله اكالفاا ننمود ه و از ميف مهروم نشوند ،و انر اين كار صهيح نيست بايد بداننهد كهه بعهد از ه چيهفى بهه جهف
ضاللت نمى تواند باشد.
اين ئاوفه در اول پيداي

مكالبشان در مقام اسالدالل و اثبهات ئريقهه تهود بهر نيامدنهد ،و تنهها بهه ادعاههاى لفظهى اكالفهاا

مى كردند ولى بعد از قرن سوم ه رى بالهدريج بها تهاليم كالابهها و رسهاله ههايى مهرام تهود را در دلهها جها دادنهد ،و آن قهدر
هوادار براى تود درست كردند كه توانسهالند آراى تهود را در بهاره قيقهت و ئريقهت علنها مقهرح سهازند و از نا يهه آنهان
انشاآتى در نظم و ن ر در اققار زمين منالشر نرديد.
 .2- 12انحطاط متصوفه

مالصوىه همواره عده و عده شان و مقبوليالشان در دلهاى عامه و وجهه شهان در نظهر مهردم زيهادتر مهى شهد تها آنكهه در قهرن
ششم و هفالم ه رى به نهايت درجه وجهه تود رسيدند ،ولهى از آن ها كهه در مسهير تهود ك رويههايى داشهالند ،بهه تهدريج
امرشان رو به ضعم نراويد و عامه مردم از آنان روىنردان شدند .و علت انهقائشان اين بود كه:
اوال :هر شانى از شؤون زندنى كه عامه مردم با آن سر و كهار دارنهد وقالهى اقبهال نفهوس نسهبت بهه آن زيهاد شهد ،و مهردم
عاشقانه به سوى آن نرويدند ،قاعده كلى و ئبيعهى چنهين اسهت كهه عهدهاى سهودجو و يلههبهاز تهود را در لبهاس اههل آن
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مكال

و آن مسل

در آورده ،و آن مسل

را به تباهى مى كشند و معلوم اسهت كهه در چنهين وضهعى همهان مردمهى كهه بها

شور و عش روى به آن مكال آورده بودند ،از آن مكال

مالنفر مىشوند.

ثانيا :جماعالى از مشايخ صوىيه در كلمات تود اين اشالباه را كردند كه ئريقه معرىت نفس ههر چنهد كهه ئريقههاى اسهت
نو اهور ،و شرع مقدس اسالم آن را در شريعت تود نياورده ،اال اينكه اين ئريقهه مرضهى تهداى سهبهان اسهت ،و تالصهه
اين اشالباه اين بود كه من در آوردى تود را به تهداى تعهالى نسهبت دادنهد ،و ديهن تراشهيدن و سهپس آن را بهه تهدا نسهبت
دادن را ىالح باب كردنهد ،همهان كهارى را كردنهد كهه رهبانهان مسهيهيت در قرنهها قبهل كهرده و روشههايى را از پهي

تهود

َ َ ْ
بان َّي ةً
ه
تراشيده آن را به تدا نسهبت دادنهد ،ههم چنهان كهه تهداى تعهالى مهاجراى آنهان را نقهل كهرده و مهىىرمايهد " :و ر ِ
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اَّلل فما َر ع ْو ها حق ر عاَيها" سوره ديد ،آيه ."27
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ

اك ريت مالصوىه اين بدعت را پ يرىالند و همين معنا به آنها اجازه داد كه براى سير و سلوك رسهمههايى و آدابهى كهه در

شريعت نامى و نشانى از آنها نيست باب كنند ،و اين سنت تراشى همهواره ادامهه داشهت ،آداب و رسهومى تعقيهل مهىشهد و
آداب و رسومى جديد باب مى شد ،تا كار بدان ا كشيد كه شريعت در ي

ئر ،قهرار نرىهت و ئريقهت در ئهر ،ديگهر،

و برنشت اين وضع بالمال به اين بود كه رمت مهرمات از بين رىت ،و اهميت واجبات از ميان رىهت ،شهعاور ديهن تعقيهل
و تكاليم مليى نرديد ،ي

نفر مسلمان صوىى جاوف دانست هر رامى را مرتك

كم ئاوفه اى بنام قلندر پيدا شدند ،و اصال تصو ،عبارت شد از بوقى و منالشايى و ي

شهود و ههر واجبهى را تهرك كنهد ،كهم
كيسهه نهدايى ،بعهدا ههم بهه اصهقالح

تودشان براى اينكه ىانى ىى اللَّه بشوند ،اىيون و بنگ و چرس اسالعمال كردند.
 . 13ظواهر قرآن معیار صحت معارف

و اما آنچه كه كالاب و سنت  -كه در واقع تأييد كم عقل است  -در اين باب كم مى كنهد ايهن اسهت كهه در مها وراى
اواهر شريعت قاوقى هست كه بائن آن اواهر است ،اين معنا از كالاب و سنت قابل انكار نيسهت ،و نيهف ايهن معنها درسهت
است كه انسان راهى براى رسيدن به آن قاو دارد ،ليكن راه آن بهه كهار بسهالن همهين اهواهر دينهى اسهت ،البالهه آن ئهورى
كه

به كار بسالن است نه به هر ئورى كه دلمان بخواههد و اشها بهر كمهت پروردنهار كهه قهايقى بهائنى و مصهالهى

واقعى باشد ،و اواهرى را تشريع كند كه آن اواهر بندنان

را بهه آن قهاو و مصهالح نرسهاند ،آرى هميشهه نفالههانهد كهه

ااهر عنوان با ئن ،و ئري رسيدن به آن است ،و باز اشها بهر تهداى عهف و جهل كهه بهراى رسهاندن بنهدنان
ئري ديگهرى نفديه

تهر از اهواهر شهرع

بهه آن قهاو

داشهاله باشهد ،و آن ئريه را تعلهيم ندههد و بهه جهاى آن يها از در هفلهت و يها

سهل انگارى به وجهى از وجوه اواهر شهرع را كهه ئريه دورتهرى اسهت تشهريع كنهد ،بها اينكهه تهود او تبهارك و تعهالى
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تاب ِِتيانا لكل ش ْي ء سوره نهل ،آيه  ،"89پس اين كالاب و اين شريعت هيچ چيفى
ك
ل
ىرموده ":و نز لنا عليك ا ِ
ِ
را ىرون ار نكرده.
اصل سخنان ما اين شد كه ئري بهح پيرامون قاو و كشم آن منهصر در سه ئريه اسهت ،يها از راه اهواهر دينهى
كشم مى شود ،و يا از ئري بهح عقلى ،و يا از مسير تصفيه نفس ،و مسلمانان هر ئاوفهه يكهى از ايهن سهه ئريه را سهلوك
كرده اند ،در الى كه بقور ققع يكى از اين سه راه

و درست است ،و آن دوى ديگر بائهل اسهت ،بهراى اينكهه ايهن سهه

ئري تودشان يكديگر را بائل مى دانند ،و بينشان تنازع و تداىع هست ،و در م ل ماننهد سهه زاويهه يه
قدر ي

م لهحانهد ،كهه ههر

زاويه از آن سه را نشادتر كنى دو زاويه ديگر تنهگ تهر مهى شهوند ،و بهه عكهس ههر قهدر آن دو زاويهه را نشهادتر

كنى اين ي

زاويه را تنگ تهر كهرده اى ،و اتهالال ،ايهن سهه ئريه بقهور مسهلم در كيف يهت تفسهير قهرآن نيهف اثهر دارد ،و

تفسيرى كه ي

مالدين و مالعبد به اواهر دين براى قرآن مى كند ،با تفسهيرى كهه يه

ىيلسهو ،و يه

صهوىى مهىنويسهد

اتالال ،ىا شى دارد ،هم چنان كه اين اتالال ،را به عيان در تفاسير مشاهده مىكنيم و ا سهاس مهىكنهيم كهه ههر مفسهرى
مشرب علمى تود را بر ق رآن تهميل كرده و نخواساله است بفهمد كه قرآن چه مىنويد ،بلكهه تواسهاله اسهت بگويهد قهرآن
نيف همان را مىنويد كه من مى ىهمم ،الباله اينكه نفاليم هر مفسر كليت ندارد ،مفسرينى انگشت شمار نيهف هسهالند كهه از ايهن
تقا مبرا بودهاند.
در ساب توجه ىرموديد كه كالاب آسمانى  -قرآن عفيف  -از اين سه ئري آنچهه كهه ه اسهت تصهدي كهرده ،و بهائل
را بائل دانساله و اشا كه در اين سهه ئريه بهائن قهى باشهد و قهرآن آن را نپه يرد و اهواهر قهرآن بها آن مواىقهت نداشهاله
باشد ،و اشا بر اينكه در ااهر و بائن قرآن قى باشد كه برهان عقلى آن را رد كند ،و نقيض آن را اث بات نمايد.
.14کوشش براى آشتى دادن و جمع بین ظواهر دینى ،فلسفه و عرفان

و به همين جهت است كه جمعى از علما در صدد بر آمده اند به مقهدار بضهاعت علمهى كهه داشهاله انهد و در عهين اتالالىهى
كه در مشرب داشاله اند ،بين اواهر دينى و بين مساول عرىانى نوعى آشالى و تواى بهر قهرار كننهد ،ماننهد مهيهى الهدين عربهى،
و عبد الرزاا كاشانى ،و ابن ىهد ،و شهيد ثانى ،و ىيض كاشانى.
بعضى ديگر در صهدد بهر آمهده انهد بهين ىلسهفه و عرىهان صهلح و آشهالى بهر قهرار سهازند ،ماننهد ابهى نصهر ىهارابى و شهيخ
سهروردى صا

اشراا ،و شيخ صاون الدين مهمد تركه.

بعضى ديگر در اين مقام بر آمدهاند تا بين" اواهر دينى" و" ىلسفه" آشالى بر قرار سازند ،چون قاضى سعيد و هيره.
بعضى ديگر تواساله اند بين هر سه مشرب و مهرام تواىه دهنهد ،چهون ابهن سهينا كهه در تفسهيرها و سهاير كالهب
صدر المالالهين شيرازى در كالابها و رسالههاي

و جمعى ديگر كه بعد از وى بودند.
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دارد ،و

ولى با همه اين ا وال اتالال ،اين سه مشرب آن قدر عميه و ريشهه دار اسهت كهه ايهن بفرنهان نيهف نالوانسهالند كهارى در
رىع آن صورت دهند ،بلكه هر چه در ققع ريشه اتهالال ،بيشهالر كوشهيدند ريشهه را ريشههدارتهر كردنهد ،و ههر چهه در صهدد
تاموش كردن اتالال ،بر آمدهاند دامنه اين آت

را شعله ورتر ساتالند.

و شما تواننده عفيف به عيان مى بينى كه اهل ههر ىنهى از ايهن ىنهون اههل ىهن ديگهر را جاههل يها بهى ديهن يها سهفيه و ابلهه
مى تواند ،و عامه مردم را مىبينى كه هر سه ئاوفه را منهر ،مىدانند.
همه اين بدبخالىها در آن روزى نريبان مسلمانان را نرىت كه ا ز دعوت كالهاب بهه تفكهر دسهاله جمعهى تخلهم كردنهد،
براى ىهم قاو و معار ،دينى ل نه تشكيل ندادند ،هر كسى براى تود راهى پهي

َ َ ُ
َّ َ
َ ْ َ ُ بحَ ْ
َجيعا َو َّل تف َّر قوا"  ،الباله اين ي
بود " :و اعت ِصموا ِ ب ِل ِ
اَّلل ِ

نرىهت بها اينكهه قهرآن كهريم ىرمهوده

علت تفرقه مسلمين بود علالهاى د يگرى براى اين وضهع

هست.
بار الها همه ما را به سوى آنچه مايه تشنودى تو از ما است ههدايت ىرمها ،و كلمهه مها را بهر ه جمهع و مالفه ىرمها و از
ياورى بما ببخ .

نا يه تودت موهبالى از واليالت ارزانى بدار ،و از نا يه توي

َ ْ
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َو آخ ُر دعواه أن الح ْمد َّلل َر ِّ
ب العاَلني(يونس)10/
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